
 

  فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی
  5 -23 صفحات ،1387 پاییز ،47 شماره ،سال شانزدهم
  
  
  

   شاخص توسعه انسانی برمؤثرتحلیل عوامل 
   استان زنجاندر

  **اکی  علیرضا فرهادیو *بیژن باصری
  

 توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان عامـل اصـلی          ،یند رشد و توسعه اقتصادی    ادر فر 
 پیشبرد اهداف و سیاسـتهای کـالن اقتـصادی و اجتمـاعی در سـطح ملـی و                   تولید در 

 شاخص توسعه انسانی  بهبود    مؤثر در  یها  از شیوه  ییک . دارد یورت خاص ضرای   منطقه
)HDI(1،   ـ     منطقـه گـذار   هـای اثر   ؤلفه توجه به م عوامـل   شناسـایی    .اسـت  یای و محل
نـد  یدر فرا  یا  منطقه یساس ا یهاتواند چالش  یمای    منطقهشکاف   کاهش   کننده در  نییتع

و عوامل مـؤثر بـر   توسعه انسانی در استان زنجان  ت  یوضعتبیین  . کاهش دهد را  توسعه  
در ایـن    ی شـاخص توسـعه انـسان      روند صعودی دهنده   نشان 1379-1383 دوره درآن  

متوسـط  در استان زنجان کمتـر از        ی توسعه انسان  خصشا یمقدار عدد . باشد  میاستان  
ـ مدر   .استکل کشور    شـاخص   ،یتوسـعه انـسان   شـاخص    دهنـده  لی تـشک  یان اجـزا  ی

 یا  شـکاف قابـل مالحظـه      ی کشور دارا  ی استان در مقایسه با شاخص درآمد      یدرآمد
ـ  یگـذار  بخشیدن به سرمایه    سرعت نیازمنداست و    بهبـود رونـد     در ی و انـسان   ی فیزیک

  .است استان یشاخص توسعه انسان
 

  .یا ان زنجان، شکاف منطقهاست، یشاخص توسعه انسان: یدی کلیواژه ها
  
  مقدمه. 1
کیـد بـر توسـعه انـسانی در کـشورهای در حـال توسـعه و                 أهور اقتصاد مبتنی بر دانـش در نتیجـه ت         ظ

امـروزه  .  اسـت  کـرده  رشـد اقتـصادی بـاالتر ایجـاد           تحقـق  ای را در    یافته مـشارکت گـسترده     توسعه
                                                 

  مرکزتهران واحد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی   عضو هیئت علمیدکتر اقتصاد و  *

 ریزی کشور ریزی و مدیریت اقتصاد کالن سازمان مدیریت و برنامه کارشناس دفتر برنامه **
1. Human Development Index 
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6 47  شماره    پژوهشها و سیاستهای اقتصادیفصلنامه      

پـذیری در عرصـه    صـلی رقابـت  ا از عوامـل    ی یکـ  ظرفیتهای انسانی در قالب نخبگان فکـری جامعـه        
هـای فیزیکـی بـه       گـذاری   هـا از سـرمایه      گـذاری   تغییـر سـرمایه   . شـوند    مـی  در نظـر گرفتـه    المللی    بین

 یداراشـاهد ایـن مـدعا کـشورهایی         . اسـت گذاری انسانی مشهود و منـشاء تحـول بـسیاری             سرمایه
بـا ارزش   محـور    انـش بـر و د    به عرصه تولیـدات جدیـد دانـش       است که   انباشت سرمایه انسانی باالتر     

  .اند سرعت بخشیدهقدم گذاشته و روند رشد اقتصادی خود را افزوده باالتر 
هــای تفاوت .آورد ی را در توســعه هــر جامعــه فــراهم مــی نقــش مهمــای توســعه انــسانی منطقــه

کاهش تفاوتهـای   بر مؤثرعوامل  شناسایی .وجود داردای در اغلب کشورهای در حال توسعه   منطقه
تبیین و ارزیابی ابعاد مختلف توسـعه        ،بر این اساس   .استنه  ین زم ی در ا  ی اساس های اقدام زاای    منطقه

موضـوع بررسـی   و علل و عوامل مـؤثر بـر آن        در مقایسه با متوسط کشوری      انسانی در استان زنجان     
  . استاین مقاله 

  
  مبانی نظری .2

های انسانی براساس اصل     و فرصت   انتخابها های انسانی و گسترش      توسعه بهبود توانمندی   نهاییهدف  
خواهنـد صـاحب دانـش بـوده و زنـدگی             هـا مـی     یند انسان ا در این فر   . برای مردم است   ،توسعه مردم 

 ، شاخصی مرکب و مشتمل بر سه شاخص اصـلی         ، شاخص توسعه انسانی   .1ای را داشته باشند     شایسته
بـه رشـد درآمـد     توسـعه  ،ی انسانتوسعهرویکرد  در .استو درآمد  آموزشیسطح  ،امید به زندگی

 برخـورداری از    ، به بهبود در سایر نیازهـای جامعـه انـسانی نظیـر بهداشـت              وشود    سرانه محدود نمی  
   .2کند ی پیدا میبستگهای زندگی و آموزش  حداقل

. اسـت شـده  نقـد  نظران اقتـصادی       توسط صاحب   مختلف ی از زوایا  یتوسعه انسان های  شاخص
 و 6عامـل قابلیـت  ) 1983( 5سـن  .کـرد را معرفـی   4 زندگی شاخص ترکیبی کیفیت فیزیکی   3موریس
 7حـق محبـوب ال   .د قـرار داده اسـت     ی مورد تأک  ی استاندارد زندگ   را در بهبود سطح    ی انسان یتوانمند

   .داند میگیری شاخص توسعه انسانی  ازهاند  ساده بودن این شاخص را معیاری مناسب در

                                                 
1. Undp (1991) 
2. Strret (1981) 
3. Morris (1979) 
4. Physical Quality of Life Index (PQLI) 
5. Sen (1998) 
6. Capability 
7. Haq (1995) 
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7       تحلیل عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی در استان زنجان

به این شاخص   ) 1995(ی  یتنابرابری جنس  و   ،1 شده تعدیل شاخص توزیع درآمد     1992از سال   
 هر متغیر بـه  ی تفاوت میان حداقل و حداکثر  ی توسعه انسان  یها محاسبه شاخص  ی در ابتدا  .اضافه شد 

ت شـاخص  یـ محروم نمونـه  ی بـرا .شـد  ی می رتبه بند100 تا 1عنوان محرومیت هر کشور در فاصله  
  :دش یصورت تعریف ماین  به iبا توجه به صفت  jکشور 

  

)/()( ijiijiij MinXMaxXXMaxXI −−=  
  

 ijMinX و هــا ه دادحــداکثر مقــدار در j ،iMaxX در کــشور iمتغیــر  ارزش ijXکــه در آن 
ــداقل  ــدار دادهح ــا مق ــت ه ــاخص   ijI .اس ــدار ش ــرمق ــشور در  I متغی ــ  jک ــشان م ــد یرا ن   وده
∑= )( IijI j  .باشد می 1/3

 تهیه  .شد ی محاسبه م  یادشده به روش    ی شاخص توسعه انسان   1993 تا   1990 ی فاصله سالها  در
ظرفیـت   چون ممکن بود در یک کـشور         . به دنبال داشت   یا کننده اهرنتایج گم روش  این  شاخص به   

 سـایر   یوسـعه انـسان    به آموزش بهبود یابد امـا چـون رتبـه ت           ی یا سطح دستیاب   یشاخص امید به زندگ   
به منظور   .شد ی نادیده گرفته م    مربوط یها   داشتند عملکرد آن کشور در حوزه      یکشورها رشد بهتر  

کـه در پـی     ایجـاد شـد      ی تغییراتـ  ی در محاسـبه شـاخص توسـعه انـسان         1994نقیصه از سال    این  رفع  
  :آید می

  

∑= )])/([( iiiij F MinF MaxF Min-XHDI )(1/3  

  

iMaxX   وiMaxF          مقـادیر مختلـف    . دهنـد یحداقل و حداکثر مقـدار ثابـت متغیـر را نـشان مـ
  .شکل استاین  به UNDPشاخص از نظر 

  
  یمقادیر حداقل و حداکثر شاخص توسعه انسان. 1جدول 

  حداکثر  حداقل  نام شاخص
   سال85   درصد25  یامید به زندگ
   درصد100  صفر درصد  ینرخ با سواد

   سال15  فرص   تحصیلیسالها

  درآمد سرانه
 ی دالر بر حسب برابر200

  قدرت خرید
 دالر بر حسب 40000
   قدرت خریدیبرابر

            Source: UNIDO (2000) 

                                                 
1. Income Distributed Adjusted 

)1(  

)2(  
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8 47  شماره    پژوهشها و سیاستهای اقتصادیفصلنامه      

  شد امـا   ی موجب بهبود محاسبه شاخص توسعه انسان      یا سابقه ی ب شکلاستفاده از این روش به      
 حـداقل   1960در سـال     ، نمونـه  ی بـرا  .ودند ب یمهم تغییرات   یدارامقادیر حداقل و حداکثر متغیرها      

.  درصـد بـود    100 درصـد و حـداکثر آن        8/14 مقدار آن  1998 درصد و در سال      پنج ینرخ با سواد  
امـا کـاهش و      . بـر شـاخص نخواهـد داشـت        یتـأثیر  ،کند هر دو مقدار ثابت تغییر       یاگر در کشور  

   . بر مقدار شاخص خواهد داشتیافزایش مقادیر ثابت تأثیر قابل توجه
 بر اسـاس    ی این است که شاخص توسعه انسان      یمشکل دیگر در محاسبه شاخص توسعه انسان      
 بـه   یشـود و ایـن جـزء بـه صـورت چـشمگیر             یمیانگین باالترین درآمد سرانه در جهان محاسـبه مـ         

 دالر و کـشور     400 اگـر درآمـد سـرانه یـک کـشور            .کند ی کمک م  یافزایش شاخص توسعه انسان   
کاربرد از این زاویه     ،آید یوجود م ه  از نظر مقایسه سطح مطلوبیت مشکل ب       دالر باشد    15000دیگر  

 ثروتمنـد را کمتـر از حـد         ی خرید درآمد کـشورها    ی تعدیل شده بر اساس قدرت برابر      یدرآمد مل 
اینکـه  با توجـه بـه       . کند یبرآورد م ازه  اند   ن دو دسته از کشورها را کمتر از        و شکاف میان ای    یواقع

توانـد   ییش درآمـد نمـ   است در این صورت صرف افـزا   ی انسان توانمندیهایش   گستر یتوسعه انسان 
  . را افزایش دهدی انسانیهادامنه قابلیت

 از شــاخص توســعه انــسانی محاســبه در کیفیــت اطالعــات را ،1 و سیرناواســن)1993( مــوری
 درآمـد در  شتر  یـ  ب ی بـر اثرگـذار    )2002(میلـز    کـه  یدر حـال   .دنـ دان   مـی  ن شاخص ی ا مهممشکالت  

 یر دال 100 یـک افـزایش      یبه اعتقاد و  . داردد  ی تأک بهبود شاخص توسعه انسانی    بر   کشورهای فقیر 
 در  ، کـاهش دهـد    ی را بـه صـورت اساسـ       یتواند سطح آموزش یا گرسنگ     یدرآمد در کشور فقیر م    

 خـرج یـک وعـده       یفکشور ثروتمند ممکن است یک صـد دالر درآمـد اضـا            که در یک     یصورت
 از ارتباط باسوادی و نـرخ       یکاند    شواهد ی و . شود ی از تجهیزات کامپیوتر   یا قطعه یا خرید    یغذای

شاخص توسعه انـسانی   ی به اعتقاد و.ر یافته استی فق یثبت نام با شاخص توسعه انسانی در کشورها       
سـطح مـشارکت چیـزی را نـشان         ن  یو همچنـ  محرومیت  زان  ی م در زمینه کاهش نابرابری اقتصادی و     

و  ی و اجتماع  ی مشکالت اقتصاد  مؤثر درمان   ، کاهش تبعیض  ،ها به مردم  لت دو گویی پاسخ. دهد  نمی
وسـعه انـسانی    شـود چـون ت      نیـز در شـاخص توسـعه انـسانی دیـده نمـی             و همگـون     پیشرفت متناسب 

خواهنـد   یمـردم مـ   . پـذیر نیـستند     ها جانـشین   است و انتخابها و قابلیت     »گسترش دامنه انتخابهای مردم   «
 تواناییهـای ن حـال تحـصیل کـرده باشـند و           در عـی   ، داشـته باشـند    یمت و توأم با سال    ین طوال یزندگ

نـواحی مختلـف    ن  بی ،از نظر مناطق  که   یهایبا توجه به تفاوت    .خالقانه و روشنفکرانه خود را بشناسند     
 وجود دارد و با توجه به اینکه در         ی و درآمد  ی اخالق ی و گروهها   بین زن و مرد    ،ی و روستای  یشهر

                                                 
1. Srinarasan 
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9       تحلیل عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی در استان زنجان

 توانـد  ی از این منظر نمـ یشاخص توسعه انسان ،گیرد ی صورت میا در سطح مل  هیاغلب موارد ارزیاب  
   . واقعیتها را بیان کندیتمام

ای توسـعه   سانی متوسـط ظرفیـت دسـتیابی بـه شاخـصه           معتقد است شاخص توسعه ان     1فوکادا
عـی  را بـه صـورت واق      هـا    ی و نابرابر  ها   محرومیت ،تفاوتهادهد اما    یم انسانی در یک جامعه را نشان       

بیشتر به نتایج   .  کند ی را بیان نم   ی در مورد امنیت و سطح مشارکت چیز       این شاخص . کند  تبیین نمی 
 یـک سـکه   ی دو روی و حقـوق انـسان  ی شاخص توسعه انـسان .پردازد  میها  و معلول و کمتر به علت  
مال سیاستها  کارگزاران در زمینه اع  یگوی  به پاسخ   بیشتر یه هم نیستند و حقوق انسان     هستند اما شبیه ب   

  . تمرکز دارد
زنان  از فقر    یدر ارائه تصویر  شتر زنان نسبت به مردان      ی ب یریب پذ یل آس یبه دل  2دوربناز نظر   

 در مـورد    یو .کنـد  ی ارائـه مـ     را سازمان ملل متحد شاخص فقر انسانی و نـه شـاخص جنـسیتی فقـر              
 شـرافتمندانه  یطح زنـدگ   و س  ینرخ بیسواد  ، سال 40 نرخ مرگ و میر افراد زیر        ،یشاخص فقر انسان  
ها  ایـن شاخـص    یگیر  ازهاند    موجود یشناس  معتقد است که در روش     ی و .کند ی م یو شایسته را معرف   

 یا  میـان آنهـا از اهمیـت ویـژه         یخطـ  ها و هـم    وزن شاخـص   ی ترکیبـ  یهات و در شاخـص    پیچیده اسـ  
 یینص جانـش   این انتقاد وجود دارد کـه ایـن شـاخ          یدر تحلیل شاخص توسعه انسان     .برخوردار است 

 فقر نیز این مشکل وجـود دارد کـه          یدر محاسبه شاخص جنسیت    .گیرد ی را بین اجزا در نظر م      یکامل
 که ایـن شـاخص در میـان         ی در حال  ،گیرد یبین مردان و زنان در نظر م       را   یاین شاخص وزن یکسان   

جداگانـه  ها به صـورت  کند که این شاخص ی پیشنهاد م یو .کشورها بین زنان و مردان متفاوت است      
  و دقـت   در ایـن شـاخص از بـین رفتـه            یمفزونـ  ه یتـا خطـا   شـود   در مورد زنـان و مـردان محاسـبه          

   . افزایش یابدیگیر ازهاند
 پژوهـشگران  . مطـرح شـده اسـت      ی نیز مباحث متعدد   ی شاخص توسعه انسان   یدر مورد اجزا  

توجیـه   در یمهمـ عامل تغذیه بهتر . اند دهکر را مطرح یدر توسعه انسان ید به زندگیام نقش  مختلفی
افزایش امیـد بـه زنـدگی       . بوده است گذشته و حال در کشورها      ن  وکاهش میزان مرگ و میر در قر      

 ،بهداشـت  در عرصـه  هـای کارآمـدتر   آوری فـن   ظهـور ،در بین کشورهای فقیر در طول قرن بیـستم     
المتی  بهبـود سـطح سـ       از کـشورها بـه     یاری بس  در انو کودک ان  خدمات بهداشتی مادر   سطح   یارتقا

ساز افـت     زمینه ، اجتماعی ومحرومیت اقتصادی    آنچه مشخص است  . استشده  منتهی  ها  آن جمعیت

                                                 
1. Fukada (2001) 
2. Elizabeth Durbin (1999) 
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10 47  شماره    پژوهشها و سیاستهای اقتصادیفصلنامه      

هـای افـراد تـأثیر      بر میزان دریافتی به طور قطع ،زیرا ضعیف بودن سطح سالمتی     سطح سالمتی است  
   .گذارد می

فزایش  ا ،حقوق بازنشستگی نظام   ایجاد   ،گذاری در نیروی انسانی      سرمایه آنچه مشخص است  
 ع امکانـات و   یـ  توز ،یت از زنـدگ   ی رضا ،ی روان یرهاکاهش فشا  ،در بخش بهداشت   میبودجه عمو 

و   میتواند بهداشت جس می بیکاری نیز   . بر امید به زندگی هستند     مؤثراز عوامل   ت  ی جمع یع سن یتوز
الب متغیر  نشان دادند شاخص بهداشتی در ق     ) 1997(نولز و اون     .روانی افراد را تحت تأثیر قرار دهد      

امید به زندگی اثری قابل توجه بر رشد اقتصادی داشته و حتی این اثر از تأثیر آمـوزش بیـشتر بـوده                      
آمـوزش و  . اسـت ثر از بـسیاری عوامـل بـه غیرعوامـل بهداشـتی نیـز       أالبته امید به زنـدگی متـ    .است

ه منظـور رشـد     گـذاری بـ      سـرمایه  هامـروز  .متقابلی با بهداشت و سـالمت دارد      تحصیالت نیز ارتباط    
 .ای در اقتــصاد پذیرفتــه شــده اســت قابلیتهــای انــسانی و ارتقــای ســطح بــازدهی بــه طــور گــسترده 

 بازگشت نهایی   داند که  میگذاری بادوام      از انواع سرمایه   راگذاری در بهداشت       سرمایه 1من  گرواس
ر بـا   ه کـه دو کـشو      در مـورد ایـن شـاخص مـشاهده شـد           .دهـد  یمـ را افزایش   د  ی و سطح تول   سرمایه
 متفـاوت   یشـاخص امیـد بـه زنـدگ        ی دارا ی بهداشـت  یهـا   یکسان در زمینه هزینـه     یهایگذار سرمایه
  )2007 ،نوربخش (.هستند

بیشتر کـشورها   تقریباً در    . شود ی محسوب م  ی مهم توسعه انسان   یجزاا دیگر از    یآموزش یک 
گذاری بیـشتر     د با سرمایه   افرا .تحصیالت بیشتر با درآمد بیشتر اتفاق نظر وجود دارد        در مورد ارتباط    

ارتقای مهارت نیروی کـار را بـه        خود  اسمیت در کتاب     .2سعی در افزایش دریافتی آتی خود دارند      
 اصلی پیشرفت وافـزایش رفـاه اقتـصادی بیـان کـرد و چگـونگی تأثیرگـذاری سـرمایه                    ءعنوان منشا 

داد    نـشان    3والـش  .کـرد ه  ئانسانی و مهارت نیروی کار بر درآمد شخصی و ساختار دستمزدها را ارا            
ثر از عواملی است کـه انـواع سـرمایه را تحـت تـأثیر               أای مت   کسب توانمندی از طریق آموزش حرفه     

ثابـه محرکـی در رشـد        معتقد است تخـصیص منـابع بـه بخـش آمـوزش بـه م               4 لوکاس .دهد  قرار می 
 ،مـوزش دریافت که زمان صرف شده بـرای آ        5مینسر. شود  افزایش سطح تولید می   اقتصادی موجب   

ل یـ  تما، انگیـزه به دلیلافراد جوان  6از نظر بکر. دهد دریافتی آتی فرد را به طور متناسب افزایش می  
 ی در این زمینه این موضـوع اساسـ        یمطالعات انتقاد . گذاری روی خودشان دارند     بر سرمایه  یشتریب

                                                 
1. Grausman (1976) 
2. Blaug (1976) 
3. Walsh (1935) 
4. Lucas (1988) 
5. Mincer (1958) 
6. G. Becker 
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11       تحلیل عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی در استان زنجان

توسـعه مـشاهده     در حـال     ی از کـشورها   ی در بسیار  یگذار  سرمایه ی که بازده نزول   کند  یرا مطرح م  
 یهـا   بـین هزینـه    ی کشور در حال توسعه ارتباط منفـ       97 در مورد    یو). 2007 ،نوربخش( شده است 

 یافته و شـرایط اولیـه کـشورها را در ایـن مـورد               ی با شاخص توسعه انسان    ی و امید به زندگ    یبهداشت
دهنـده   کیل تـش  ی با اجزا  ی شاخص توسعه انسان   ی کرده و معتقد است که روند همگرای       یمهم ارزیاب 

  .استآن بسیار کند 
 . بوده اسـت ی در مناطق و استانها تالش نوین     ویژهای توسعه انسانی در ایران به       مطالعه شاخصه 

  رااسـاس اسـتانها  آن   را محاسبه و بـر     1ای  شاخص توسعه انسانی تعدیل شده منطقه     ) 1382(نوربخش
 مناطق روستایی ایـران در      ینسانشاخص توسعه ا  ) 1385(عباسی نژاد و رفیعی     . بندی کرده است    رتبه

ریـزی اسـتان      سـازمان مـدیریت و برنامـه      . انـد    نمـوده  یابیـ را در سطح پایین ارز     1365 -1375دوره  
 در میـان اسـتانهای کـشور در سـالهای            را رتبه توسعه انسانی استان زنجان    ) 1378(آذربایجان شرقی   

بـا شـاخص توسـعه     (13 ،)496/0نی با شاخص توسعه انسا   (21 به ترتیب برابر     1375 و   1370 ،1365
  . کرده استمحاسبه) 582/0با شاخص توسعه انسانی  (18و ) 582/0انسانی 

  
   شهرستانهای استان زنجاندر شاخص توسعه انسانی یمحاسبه اجزا .3

 در استان زنجان و یشود تا شاخص توسعه انسان ی تالش میادشده یبا توجه به موضوعات اساس
 محاسبه و ی و شاخص درآمدی امید به زندگ،شاخص آموزشن شامل آکیل دهنده  تشیاجزا
  . موجود بوده است1383ها تا سال  در هنگام محاسبه شاخصمورد استفاده آمار . شودیارزیاب

  
  شاخص آموزش) الف

 نرخ باسوادی بزرگساالن و نرخ ترکیبی ،در محاسبه شاخص آموزشاثرگذار دو شاخص مهم و 
 نرخ باسوادی بزرگساالن در کشور از ، بر اساس برآوردها.استتحصیلی  مقاطع تمامثبت نام در 

.  افزایش یافته است1383 درصد در سال 5/86 با یک روند افزایشی به 1379 درصد در سال 5/83
که در سال ای  گونه به. است روند افزایشی آن دهنده نشانمحاسبه این شاخص در استان زنجان نیز 

 درصد در سال 5/86 و سپس به 5/75 به 1379 در سال ، درصد65ساالن  نرخ باسوادی بزرگ1375
  .ده استرسی 1383

  نشان مقایسه نرخ باسوادی بزرگساالن و نرخ ترکیبی ثبت نام در مقاطع تحصیلی 
های سوادآموزی  استقبال از دوره. شتری یافته استنرخ باسوادی بزرگساالن افزایش بیدهد  یم

                                                 
1. Region Human Development Index (RHDI) 
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12 47  شماره    پژوهشها و سیاستهای اقتصادیفصلنامه      

مندی از   بهرهو آموزش عالی به ویژه الزامات قانونی باسوادی حاصلی بزرگساالن که تا حد زیاد
ناخالص در مقطع آموزش نام  افزایش نرخ ترکیبی ثبتموجب بوده، بسیاری از امتیازات اجتماعی 
مقایسه شاخص آموزش بر اساس نرخ باسوادی و نرخ ورود به  .است متوسطه و آموزش عالی شده

 بهبود این شاخص طی سالهای دهنده نشانکشور و استان زنجان مقاطع تحصیلی مختلف در سطح 
همچنین مقایسه . تر بوده است  استان زنجان محسوسدرافزایش این شاخص . است 1379 -1383

 وجود فاصله زیاد بین کننده بیانازه آن در استان زنجان اند شاخص آموزش در کل کشور و
ای بهبود این شاخص در سطح استان زنجان وجود دهد هنوز ظرفیت زیادی بر میست که نشان آنها

  .قرار گیردمورد توجه ذاری گ سیاستدر دارد که باید 
. مقایسه وضع آموزشی زنان و مردان نیز گویای واقعیتهای مهم از دیدگاه توسعه انسانی است

 شدن مردان فرصت بیشتری برای باسواددهد  ینشان ممقایسه شاخص آموزش زنان و مردان 
آموزش در سطح شهرهای تفاوت مقایسه . اند بیشتری به باسوادی نشان داده تمایل  اما زناناند داشته

ر سالها این ی در سا1381 سال  دراست به جز شهر ماهنشان آن است که یگویااستان زنجان 
بیشترین رشد در شاخص آموزش برای شهر ایجرود و کمترین . روند افزایشی داشته استشاخص 

  .استه شهر ماهنشان آن مربوط ب
  

  های استان زنجانستانمقایسه شاخص آموزش در شهر. 2جدول 
  1379-1383طی سالهای 

متوسط رشد ساالنه   1383  1382  1381  1380  1379  شاخص آموزش
)1379-1383(  

  05/0  777/0  777/0  772/0  768/0  775/0  کشور
  39/0  724/0  722/0  720/0  718/0  713/0  استان زنجان

  13/0  721/0  719/0  716/0  717/0  717/0  ابهر
  01/1  713/0  710/0  697/0  691/0  685/0  ایجرود
  76/0  749/0  740/0  736/0  732/0  727/0  خدابنده

  11/0  728/0  726/0  721/0  725/0  724/0  خرمدره 
  41/0  720/0  716/0  713/0  710/0  708/0  زنجان 
  49/0  733/0  729/0  723/0  719/0  719/0  طارم

  -36/0  736/0  727/0  725/0  725/0  747/0  ماهنشان
  ریزی استان زنجان سازمان مدیریت و برنامه: مأخذ             
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13       تحلیل عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی در استان زنجان

  و مقایسه آناخص آموزش در استان زنجان  روند تحوالت ش.1نمودار 
 1379- 1383 طی سالهایبا کل کشور

0.62
0.64
0.66
0.68
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8

1379 1380 1381 1382 1383

کشور
استان زنجان

ابهر
ایجرود

خدابنده

خرمدره
زنجان

طارم
ماهنشان

  
  

  شاخص درآمد سرانه )ب
های کشور در سال ه این استان در بین استاندهد ک میتحوالت ارزش افزوده در استان زنجان نشان 

 در این استان .قرار دارد) 25( یدر رتبه پایین ی تولید ناخالص داخل درصد9/0 با سهم حدود 1382
 محاسبه شاخص درآمد در .استهای اصلی اقتصاد استان بخشهای خدمات و کشاورزی از بخش

. استدالر  به برابری قدرت خریدسب  بر حسرانه نیاز به محاسبه محصول ناخالص سرانه واقعی
 شاخص درآمد . صورت گرفته استحسابهای تولید استاناز  استان با استفاده محاسبه درآمد سرانه

اجرای . روند افزایشی داشته است 1379-1381ور و استان زنجان طی سالهای سرانه در کش
زدایی در بهبود شاخص سیاستهای اصالح ساختاری در برنامه سوم توسعه و سیاستهای تمرکز

روند شاخص درآمدی استان دارای .  بوده استمؤثرطی سالهای مورد بررسی  در استان درآمد
  .استروند بسیار کندی 

  کشور استان زنجان و  مقایسه شاخص درآمد سرانه.3جدول
  1379-1383 طی سالهای

  شاخص درآمد کشور  سال
  )محصول ناخالص داخلی سرانه واقعی(

  نجان شاخص درآمد ز
  )محصول ناخالص داخلی سرانه واقعی(

1379  45/0  27/0  
1380  46/0  26/0  
1381  52/0  29/0  
1382  52/0  30/0  
1383  52/0  30/0  

متوسط رشد ساالنه 
)1383-1379(  88/3  02/3  

  ریزی استان زنجان  سازمان مدیریت و برنامه:مأخذ
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14 47  شماره    پژوهشها و سیاستهای اقتصادیفصلنامه      

  امید به زندگی  شاخص)ج
دهد به شرط آنکه الگوی   تولد نشان میابتدایندن یک فرد را در امید به زندگی انتظار زنده ما

 کیفیت ،این شاخص تابع سالمتی. مرگ و میر رایج در زمان تولد فرد به همان صورت باقی بماند
 آرامش و برخورداری ، اضطرابنبودِ ،های زندگی  دسترسی به حداقل،مکانات بهداشتی ا،زندگی

شاخص .  میزان آسیب پذیری در برابر بیماری یا مرگهای ناگهانی است،از سالمت در بلندمدت
 7/71 و 1382 سال سال در 4/71 به 1379  سال سال در70 از  در کشورامید به زندگی در بدو تولد

. افزایش یافته است ریزی کشور برنامه بر اساس گزارش سازمان مدیریت و 1384 سالسال در 
 ، سال اخیر کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنجهای ه زندگی در سالترین علل افزایش امید ب مهم

ایجاد تسهیالت در مناطق و  افزایش سطح سواد ، افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی
  .است روستایی

از نقطه نظر برخورداری از تسهیالت و امکانات دهد  ی نشان مها در استان زنجاننتایج بررسی
 سالهای امید به ،به همین دلیل. شود  دیده نمی چندان تفاوتی به سطح ملیبهداشتی و درمانی نسبت

  سال2/68 سال و مردان آنها با 2/72کی کمتر از اند   سال تقریبا5/71ًزندگی زنان استان زنجان با 
 عالوه بر . دیده شده است1383 سالی است که در سطح کالن کشور در سال 5/69کی کمتر از اند 

و نابرخوردارترین ) زنجان(سالهای امید به زندگی بین برخوردارترین شهرستان استان  از نظر ،این
 سال 6/2 سال در مورد زنان و 8/4 تفاوتی بیش از ،) ایجرود و ماهنشان،های طارم شهرستان(آنها 

های  دسترسی جمعیت شهرستانبین دهد که  این امر نشان می .در مورد مردان پدید نیامده است
 ،به امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی و به ویژه طب پیشگیری کشور آمار مشابه در بااستان 

هایی  تر سالهای امید به زندگی معموالً در شهرستان سطح پایین. شکاف و فاصله زیادی وجود ندارد
های شهری کوچکتری هستند و  شود که دارای جمعیت روستایی به نسبت بیشتر و کانون دیده می
 .یشت آنها وابستگی بیشتری به اقتصاد کشاورزی داردشیوه مع

  
   و کشور های استان زنجانستانمقایسه شاخص امید به زندگی در شهر. 4جدول 

  1379-1383سالهای طی 

  1383  1382  1381  1380  1379  عنوان
متوسط رشد 

)1379-1383(  
  93/0  778/0  773/0  767/0  758/0  750/0  کشور
  56/0  749/0  746/0  742/0  738/0  733/0  استان 
  78/0  738/0  733/0  728/0  721/0  715/0  ابهر
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15       تحلیل عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی در استان زنجان

  4ادامه جدول 

  1383  1382  1381  1380  1379  عنوان
متوسط رشد 

)1379-1383(  
  64/0  723/0  719/0  714/0  709/0  705/0  ایجرود
  54/0  738/0  733/0  730/0  725/0  722/0  خدابنده

  83/0  720/0  715/0  709/0  703/0  697/0 خرمدره 
  64/0  764/0  760/0  756/0  751/0  745/0  زنجان 
  82/0  701/0  696/0  691/0  684/0  678/0  طارم

  87/0  706/0  701/0  694/0  688/0  682/0  ماهنشان
  ریزی استان زنجان سازمان مدیریت و برنامه: مأخذ                        

  
  ستان زنجان امید به زندگی در بدو تولد برحسب جنس در ا شاخص.5جدول 

  1379-1383طی سالهای 
  مرد  زن

  1383  1382  1381  1380  1379 1383  1382  1381  1380  1379  شهرستان
  2/68  0/68  7/67  4/67  1/67  5/71  3/71  1/71  9/70  6/70  استان 

  9/67  6/67  4/67  1/67  9/66  4/70  2/70  0/70  7/69  5/69  خدابنده
  1/69  9/68  6/68  3/68  0/68  4/72  1/72  9/71  6/71  2/71  زنجان
  0/67  8/66  5/66  2/66  0/66  8/69  5/69  2/69  9/68  6/68  ایجرود

  6/66  2/66  8/65  4/65  0/65  1/68  9/67  5/67  2/67  8/66  ماهنشان 
  7/67  4/67  1/67  7/66  4/66  6/70  3/70  0/70  6/69  2/69  ابهر 

  0/67  7/66  4/66  0/66  7/65  2/69  9/68  5/68  1/68  7/67  خرمدره
  5/66  2/66  9/65  4/65  0/65  6/67  3/67  0/67  7/66  4/66  طارم

  ریزی استان زنجان  سازمان مدیریت و برنامه:مأخذ     
  
  شاخص توسعه انسانی .4

 امید به زندگی و ،از سه شاخص آموزشتشکل  شاخصی ترکیبی م به عنوانشاخص توسعه انسانی
بر حسب ( ص داخلی سرانه واقعیسطح زندگی قابل قبول و استاندارد است که با محصول ناخال

جزء گیری ساده از سه  با میانگین این شاخص .شود می یدهسنج)  دالربهبرابری قدرت خرید 
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16 47  شماره    پژوهشها و سیاستهای اقتصادیفصلنامه      

 شاخص آموزش و شاخص درآمد ،دهنده آن یعنی شاخص امید به زندگی در بدو تولد تشکیل
 . است بودهصعودی برخوردار یاز روند 1383 تا 1379 سالهای دراین شاخص . محاسبه شده است

از آنجا که .  آن کندتر شده استتاکنون روند 1381 از سال ن این شاخصیکنواخت نبودرغم  هب
کشورهای با توسعه انسانی ، 799/0 و 5/0نسانی واقع در فاصله کشورهای دارای شاخص توسعه ا

اخص توسعه نرخ رشد ش .استند استان زنجان دارای شاخص توسعه متوسط به باال هستمتوسط 
 89/0( بیش از استان زنجان)  درصد28/1( در سطح کشور 1379-1383 در طی دوره یانسان

 1381مطابق نمودار شکاف شاخص توسعه انسانی استان زنجان از کشور تا سال . بوده است) درصد
  .طی سالهای اخیر کاهش یافته استو روند افزایشی 

اصالحات ساختاری صورت  در نتیجه یادشدهافزایش شاخص توسعه انسانی طی دوره 
 ،یگیر  عمل در عرصه تصمیمی از آزادیهای اقتصادی و اجتماعی نظیر برخوردار در عرصهگرفته 

ها و ایجاد انگیزه مناسب  گیری  در حیطه تصمیمی تمرکززدای،ی بخش خصوصیتشویق فعالیتها
های افزایش آگاهی ،آموزشیهای سالمتی و  بهبود قابل توجه شاخص،یت اقتصاد تولید و فعالییبرا

بوده که توسعه انسانی هموارتر و  ،و تقاضاهای اجتماعی برای آموزش و بهداشت  میعمو
 و تأثیر آن بر یادشده طی دوره ی نفتیبهبود درآمدهاهرچند . استتر را به دنبال داشته  منسجم

  .اقتصاد کشور را نیز نباید از نظر دور داشت
  

  1379-1383طی سالهای  ن زنجانخص توسعه انسانی در استاشا .6جدول

  متوسط رشد  1383  1382  1381  1380  1379  عنوان
) 1379-1383(  

  28/1  691/0  690/0  687/0  663/0  657/0  کشور
  89/0  591/0  590/0  584/0  573/0  571/0  استان 
  87/0  586/0  584/0  578/0  567/0  566/0  ابهر

  19/1  579/0  577/0  567/0  554/0  552/0  ایجرود
  03/1  596/0  591/0  585/0  573/0  572/0  دهخدابن

  88/0  583/0  580/0  574/0  563/0  563/0 خرمدره 
  93/0  595/0  592/0  586/0  574/0  573/0  زنجان 
  04/1  578/0  575/0  568/0  555/0  555/0  طارم

  69/0  581/0  576/0  570/0  569/0  565/0  ماهنشان
  تحقیق محاسبات : خذأم                        

  

 در ، آمار و اطالعات تولید در شهرهای استان زنجانشایان ذکر است با توجه به نبودِ
های استان زنجان به صورت ثابت ستان شهر در شاخص درآمد استان،محاسبه شاخص توسعه انسانی

  . استها تعمیم یافته استانیبه تمام
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17       تحلیل عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی در استان زنجان

  و کشور ایسه روند شاخص توسعه انسانی استان زنجان مق. 2نمودار
  1379-1383 سالهای طی

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

1379 1380 1381 1382 1383

کشور

استان زنجان

  
  
  

    روند شکاف شاخص توسعه انسانی استان زنجان از شاخص توسعه انسانی کشور.3نمودار 
  1379-1383طی سالهای 

0.075

0.08

0.085

0.09

0.095

0.1

0.105

1379 1380 1381 1382 1383  
  
  

روند شاخص توسعه انسانی در شهرستانهای استان زنجان نیز از روند ) 4 ( نموداربر اساس
انی در شهرستانهای ایجرود و طارم های توسعه انسد بهبود شاخصرون. صعودی برخوردار بوده است

. باشد میبرخوردار تر و از رشد متوسط ساالنه باالتر نسبت به شهرستانهای دیگر استان  محسوس
آن اهنشان و  کمترین رشد متوسط ساالنه شاخص توسعه انسانی مربوط به شهر میادشدهطی دوره 

  . استهم به دلیل رشد منفی شاخص آموزشی در این شهرستان 
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18 47  شماره    پژوهشها و سیاستهای اقتصادیفصلنامه      

   مقایسه روند شاخص توسعه انسانی در شهرستانهای استان زنجان. 4مودارن
  1379-1383سالهای طی 

0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.6

1379 1380 1381 1382 1383

استان زنجان
ابهر

ایجرود
خدابنده

خرمدره
زنجان

طارم

ماهنشان

  
  

 یطوالن  ارتقاء سطح آموزش و،ی و معیشتیبهبود در وضع اقتصاد ثر ازأ متتوسعه انسانی
درباره روندهای   می واقعیتهای مههای یادشدهجدول. است افراد جامعه یشدن عمر و افزایش سالمت

افزایش نماگر امید به . دهد  را نشان می1379-1383 آموزشی و درآمدی طی سالهای ،داشتیبه
با افزایش . است بهبود قابل توجه سالمتی شهروندان یادشده نشان دهندهزندگی طی سالهای 

ور و از یک سو و با اولویتی که برای ارائه تسهیالت بهداشتی در بودجه کش  میهای عموآگاهی
در . هم شده استازایی برای افزایش امید به زندگی در کشور و استان فر فضای قابلیتاستان بوده 

زمینه آموزش باید گفت که طی سالهای اخیر به واسطه اهتمام دولت به آموزش و اختصاص منابع 
 وضع آموزشی بهبود اساسی پیدا کرده ،ویژه آموزش عمومی هقابل توجه به امور آموزشی و ب

 از رشد مناسب حکایت یادشدهل ناخالص داخلی سرانه واقعی طی دوره روند محصو. است
 درصد و 88/3 معادل 1379-1383طی سالهای در کشور رشد متوسط ساالنه درآمد سرانه . کند می

  . است درصد بوده که کمتر از رشد کشور 02/3معادل در استان زنجان 
  
  شاخص توسعه انسانی بر حسب جنسیت. 5
 زنان و مردان و مناطق ،های توسعه انسانی میان گروههای مختلف درآمدی گیپراکند توضیح در

 جنسیت و مناطق محاسبه ،های توسعه انسانی تعدیل یافته بر حسب توزیع درآمد شاخص،مختلف
شاخص توسعه انسانی تعدیل یافته بر حسب جنسیت میزان موفقیت یک کشور در زمینه . شده است

فتهای تحصیلی و درآمد سرانه را با توجه به اختالفی که زنان و مردان  پیشر،امید به زندگیبهبود 
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19       تحلیل عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی در استان زنجان

روند شاخص توسعه انسانی و شاخص  5نمودار . دهد  مینشاندر برخورداری از این امکانات دارند 
  . دهد مورد مقایسه قرار میرا  ان و کشوردر استان زنجتوسعه انسانی تعدیل یافته برحسب جنسیت 

  
  در کشور انسانی تعدیل یافته بر حسب جنسیت سعه توشاخص .5نمودار

  1379-1383طی سالهای 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

1379 1380 1381 1382 1383

شاخص توسعه انسانی تعدیل شده
بر اساس جنسیت در کشور

شاخص توسعه انسانی در کشور

  
  

 شاخص نظیرشاخص توسعه انسانی تعدیل یافته بر حسب جنسیت نیز طی سالهای اخیر 
 با رشد متوسط 1379 در سال 512/0توسعه انسانی از روند رو به رشد برخوردار بوده و از میزان 

 برای یادشدههای مقایسه شاخص.  رسیده است1383 در سال 521/0 درصد به رقم 48/0ساالنه 
  .دهد میاستان زنجان نیز این روند صعودی را نشان 

  
  استان زنجان  شاخص توسعه انسانی تعدیل یافته بر حسب جنسیت در.6مودار ن

  و مقایسه آن با شاخص توسعه انسانی1379-1383طی سالهای 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

1379 1380 1381 1382 1383

شاخص توسعه انسانی استان زنجان

شاخص توسعه انسانی تعدیل یافته
بر حسب جنسیت در استان زنجان
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20 47  شماره    پژوهشها و سیاستهای اقتصادیفصلنامه      

درصد از بیشترین رشد  86/0توسط ساالنه این شاخص در شهرستان ایجرود با رشد م
 با 1379 در سال 473/0 در شهر ماهنشان با کمترین میزان از یادشدهشاخص . برخوردار بوده است
  . افزایش یافته است479/0 درصد به رقم 29/0رشد متوسط ساالنه 

  
  شاخص توسعه انسانی تعدیل یافته بر حسب جنسیت استان زنجان . 7جدول 

  1379-1383 سالهایطی 
شاخص توسعه انسانی 

متوسط رشد   1383  1382  1381  1380  1379  شده بر اساس جنسیت تعدیل
)1379-1383(  

  48/0  521/0  520/0  517/0  512/0  512/0  کشور
  43/0  491/0  489/0  487/0  484/0  482/0  استان زنجان

  48/0  485/0  483/0  481/0  479/0  476/0  ابهر
  86/0  476/0  473/0  467/0  464/0  460/0  ایجرود
  66/0  493/0  489/0  486/0  484/0  481/0  خدابنده

  46/0  482/0  480/0  476/0  476/0  473/0  خرمدره 
  53/0  494/0  491/0  489/0  487/0  483/0  زنجان 
  68/0  476/0  473/0  470/0  468/0  464/0  طارم

  29/0  479/0  474/0  471/0  479/0  473/0  ماهنشان
شکاف شاخص توسعه 

    031/0    030/0  028/0  029/0  زنجان با کشورانسانی 

  ریزی استان زنجان سازمان مدیریت و برنامه: مأخذ         
  

 نماگرهای بهداشتی و آموزشی از اهمیت ،در بهبود شاخص توسعه انسانی بر حسب جنسیت
 درصد 2/0شاخص آموزش زنان در کل کشور از رشد متوسط ساالنه . اند بیشتری برخوردار بوده

طی .  افزایش یافته است1383 در سال 7265/0 به 1379 در سال 7205/0رخوردار بوده و از میزان ب
 برخوردار 08/0همین مدت شاخص آموزش مردان در کل کشور از رشد متوسط ساالنه منفی 

در استان زنجان افزایش رشد شاخص آموزش زنان بیش از رشد متوسط ساالنه در . بوده است
 درصد به رقم 7232/0 با رشد متوسط ساالنه 1379 در سال 6528/0میزان کشور بوده و از 

گرایش بیشتر به آموزش زنان و تمایل و این موضوع  . افزایش یافته است1383در سال 6719/0
  .دهد یرا نشان م در استان ی آموزشی تأمین تقاضایوجود امکانات برا

  
  هابندی و پیشنهاد جمع .6

 دسترسی به امکانات مادی ،اساسی کسب دانشعامل گیری سه  ازهاند  یشاخص توسعه انسانی در پ
. شود محاسبه میم با سالمتی أالزم برای یک زندگی بهتر و برخورداری از عمری طوالنی تو
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21       تحلیل عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی در استان زنجان

-1383محاسبه شاخص توسعه انسانی در ایران و استان زنجان و شهرستانهای آن برای سالهای 
ن یبر ا. این روند یکنواخت نبوده است. روند صعودی است افزایش آن با یک دهنده نشان 1379
شکاف شاخص توسعه انسانی استان . است استان زنجان دارای شاخص توسعه متوسط به باال اساس

 و 1382در سالهای و روند افزایشی  1379-1383 یدر سالها در سطح کشور یادشدهاز شاخص 
 شاخص توسعه ای استان زنجان نیز رونددر شهرستانه. است بوده یکاهشدارای روندی  1383

شاخص توسعه انسانی تعدیل شده بر حسب  . صعودی بوده است،هاییانسانی با شدت و ضعف
  .  از روند رو به رشد برخوردار بوده است، شاخص توسعه انسانینظیرطی سالهای اخیر نیز جنسیت 

.  از کل کشور بوده استشاخص توسعه انسانی در استان زنجان کمتردهد  ی نشان مبرآوردها
اگر . است درصد 10شکاف شاخص توسعه انسانی در کشور با استان زنجان حدود  1383در سال 

روند موجود تداوم یابد طبیعی است که شکاف میان سطح توسعه انسانی استان زنجان و کشور به 
 شاخصهای ،ثیرگذار بر شاخص توسعه انسانیأدر میان عوامل ت. قوت خود باقی خواهد ماند

های آموزشی و بهداشتی از  گذاری  دارند و سرمایهماهیتی بلندمدتاغلب آموزشی و بهداشتی 
وم این سیاستها در سالهای آتی انتظار استمرار و تدامدت است که در بلندسیاستهای مهم دولت 

ودآور س ی اقتصادگذاری در فعالیتهای توجه به بهبود شاخصهای درآمدی از طریق سرمایه .رود می
توان در قالب سیاستهای فرابخشی و بخشی مورد توجه  سیاستهای اتخاذی را می .استتوصیه قابل 

مسئوالن استان را طلب  میه تمادر واقع سیاستهای فرابخشی محیط کسب و کار و توج. قرار داد
 توانمندسازی بخش :ند ازا  عبارت درآمدی استانبهبود وضعمهم سیاستهای برخی از . کند می

ای برابر گسترش کسب و  ایجاد فرصته،یط مناسب اقتصادیزه و محیجاد انگی ا از طریقخصوصی
 و ی نظری توسعه آموزشهاقیاز طر گسترش توسعه منابع انسانی ، مختلفی گروههایبرا کار

شناسایی  ،گذاری در زیرساختها افزایش سرمایه ،وری اطالعات و ارتباطاتآ گسترش فن ،یکاربرد
هدفمند کردن اعتبارات  ،ی محلیتهایویژه مز هب در استان یگذار هی سرمایتهای و مزتوانمندیها

کاهش فقر و شکاف ،هرستانهای استان شتخصیصی براساس کاهش شکاف سطح توسعه در
ویژه  هب افزایش پوششهای بیمه اجتماعی ،یمردم و بخش خصوص درآمدی از طریق توانمندسازی

 ،کردن فعالیتهای حمایتی سرپرست خانوارها و هدفمند  حمایت از زنان،ق محرومدر مناط
 ایجاد انگیزه برای مشارکت بیشتر مردم وهای در معرض آسیبهای اجتماعی رسانی به گروه خدمات

  .در رفع فقر
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